
 

 

Cím:  1012 Budapest, Kosciuszkó Tádé utca 3. 
Tel.:  általános iskola: (+36) 1 375-6137 
 gimnázium: (+36) 1 225-0638 
 
e-mail: altalanos@sztg.info  
 gimnazium@sztg.info 
honlap: www.sztg.info 

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium 
tájékoztatója a 2023/2024-es tanévre való felvételi eljárásáról 

 

A gimnázium felvételi eljárásának rendje: 
Iskolánk a felvételi kérelmekről az alábbiak szerint dönt: 

 tanulmányi eredmények 
 központi magyar és matematika felvételi írásbeli vizsga eredménye 
 szóbeli meghallgatás, mely ismerkedő beszélgetésből és szóbeli hittan felvételi vizsgából áll. 

 
Jelentkezés az írásbeli vizsgára: 
Bármely központi írásbeli vizsgát szervező gimnáziumban. 
Jelentkezési határidő: 2022. 12. 02. 
 
Az írásbeli vizsga időpontja: 
2023. 01. 21. 1000, melyről külön értesítést nem áll módunkban küldeni. 
Pótló írásbeli vizsga azok részére, akik az előző írásbeli vizsgán alapos ok miatt nem tudtak részt venni: 2023. 
01. 31. 1400  
A felvételi dolgozatok megtekintése és az értékelő lapok átvétele: 2023. 01. 25. 800 – 1600 
A sajátos nevelési igényű, beilleszkedési-, tanulási-, magatartási nehézségekkel küzdő tanuló részére a szakértői 
és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakértői véleménye alapján szülői kérésre a felvételi 
vizsgán szükség esetén biztosítjuk: 

- időhosszabbítást, 
- segédeszköz használatát, 
- a vizsga meghatározott részeinek értékelése alóli felmentést. 

 
Szóbeli vizsga időpontja: 
2023. márc. 1.-8. hétköznapokon 1430-tól, beosztás szerint. A felvételizők az Iskola honlapján tudnak tájékozódni 
a beosztás rendjéről, az őket érintő konkrét időpontról; külön értesítést nem áll módunkban küldeni a 
felvételizőknek. A jelentkezők létszámának függvényében elképzelhető, hogy – az írásbeli vizsga és a tanulmányi 
eredmények tükrében – nem mindenkit tudunk behívni a szóbeli felvételi vizsgára. 
 
A felvételi vizsga helyszíne (írásbeli és szóbeli vizsgák): 
A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium gimnáziumi épülete. 
Cím: 1013 Budapest, Krisztina tér 4. 
 
Az iskolába való jelentkezéshez az alábbiak leadása szükséges: 
Az általános iskola továbbítja: 

 Központi tanulói jelentkezési lap, melyet az általános iskola tölt ki. A jelentkezési lapon a tanuló adatain 
kívül kérjük feltüntetni az 5., 6., 7. osztályos tanév végi-, valamint a 8. osztályos félévi osztályzatokat 
magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv, természetismeret, fizika, kémia, 
biológia, földrajz, vizuális kultúra, ének-zene és testnevelés tantárgyakból. 

 Központi írásbeli felvételi vizsga értékelő lapja 
A szülőknek kell az iskolába beküldeni: 

 Iskolánk saját (honlapunkról letölthető) jelentkezési lapja 
 

  



 

 

Induló osztályaink:  általános tantervű gimnázium 
Telephelykód:   002 
Tanulmányi terület kódja: 0001 - haladó nyelv: angol, német; kezdő nyelv: angol, német, olasz 
OM azonosító:   035358 
Postacím:   1253 Pf. 58 
 
A szóbeli felvételi vizsga:  
A szóbeli felvételi vizsga két részből áll: 

1. Ismerkedő beszélgetés, ahova a felvételizőt szüleivel együtt várjuk 
2. Hittan szóbeli vizsga 

 

Katolikus hittan szóbeli vizsga témakörei: 
1. Alapvető ismeretek a Szentírásról 
2. Az Ószövetség kiemelkedő alakjai: Ábrahám, 

Jákob, Mózes, Illés próféta, Dávid király 
3. A Tízparancs 
4. Jézus életének főbb eseményei az evangéliumok 

alapján 
5. Jézus tanítása, példabeszédei, csodái a Lukács-

evangélium alapján 
6. A szentmise főbb részei 
7. Az egyházi év főbb ünnepei 
8. A szentségek 
9. Az Árpád-házi szentek 
10.  Imádságaink: Miatyánk, Üdvözlégy, Hiszekegy, 

reggeli és esti ima (szabadon választható) 
11.  Szent Gellért élete 
 

Református hittan szóbeli vizsga témakörei: 
1. Alapvető ismeretek a Szentírásról 
2. Az Ószövetség kiemelkedő alakjai: Ábrahám, 

Jákob, Mózes, Illés próféta, Dávid király 
3. A Tízparancs 
4. Jézus életének főbb eseményei az evangéliumok 

alapján 
5. Jézus tanítása, példabeszédei, csodái a Lukács-

evangélium alapján 
6. A református istentisztelet főbb részei 
7. Az egyházi év főbb ünnepei 
8. Sákramentumok 
9. Reformáció, Luther, Kálvin 
10.  Imádságaink: Miatyánk, Üdvözlégy, Hiszekegy, 

reggeli és esti ima (szabadon választható) 
11.  Szent Gellért élete 

A felvételi eredmények értékelése: 
 

tanulmányi eredmények:     összesen:  50 pont 
írásbeli vizsga:   

magyar:  50 pont 
 matematika: 50 pont    összesen: 100 pont 
 

szóbeli vizsga:  
 szóbeli felvételi beszélgetés:  35 pont 
 hittan szóbeli vizsga:  15 pont  összesen:  50 pont 
 

Maximális pontszám: 200 pont 
 

A jelentkezők rangsorolásának módja: 
A szerzett és a hozott pontok alapján kialakuló sorrend szerint. Azonos pontszám esetén a szóbeli vizsgán szerzett 
pontok alapján alakítjuk ki a rangsort. 
 

Időpontok: 
 

2022. 12. 02. tanulók jelentkezése az írásbeli felvételi vizsgára a vizsgát szervező intézményben 
2023. 01. 21. 1000 egységes írásbeli felvételi vizsga 
2023. 01. 31. 1400 pótló írásbeli felvételi vizsga 
2023. 01. 25. 800-1600 az írásbeli felvételi dolgozatok megtekintése, az értékelő lapok átvétele 
2023. 02. 22. jelentkezési lapok továbbítása a gimnáziumba 
2023. 03. 1. - 03. 8. 1430 szóbeli felvételi vizsgák 
2023. 03. 17. felvételi jegyzék nyilvánosságra hozatala 
2023. 03. 21-22. tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában 
2023. 04. 28. a felvételről vagy elutasításról szóló értesítést a középiskola megküldi a 

jelentkezőknek és az általános iskoláknak 


